Tarieflijst
Deel 3 van 6: sparen
Tarieven geldig vanaf 1.8.2018

I.

Spaarrekeningen

1. Beheerskosten
Opening en afsluiting van de rekening
0 EUR
Jaarlijkse beheersvergoeding
0 EUR
12,50 EUR voor rekeningen waarop min. 5 jaar geen verrichting is gebeurd en waarvan het saldo ≤ 250 EUR.
Jaarlijkse afrekening per 31/12 voor het volgende jaar. Gratis voor jongeren tot en met 25 jaar.
2. Creditrente (op jaarbasis)
Basisrente
Getrouwheidspremie
start2bank spaarrekening
0,02%
0,10%
start2bank spaar fidelity
0,01%
0,15%
I-plus spaarrekening
0,01%
0,10%
Voor inkomstenjaar 2018 genieten natuurlijke personen met verblijfplaats in België een vrijstelling van de roerende voorheffing tot 960 euro
en 1.920 euro voor gehuwden of wettelijk samenwonenden die samen een spaarrekening hebben.
Boven deze schijf: roerende voorheffing van 15%. Het maximum toegelaten saldo per klant bedraagt 1.000.000 euro.
3. Valutadatum
Basisrente
- Rentetoekenning bij storting: vanaf de kalenderdag volgend op de storting
- Rentetoekenning bij opvraging: tot en met de kalenderdag die de opvraging voorafgaat
- Tijdstip uitkering: met valutadatum 1 januari of bij de volledige afrekening
Getrouwheidspremie
- Minimale aanhoudingsperiode om de premie te verwerven: 12 volledige opeenvolgende maanden, te beginnen vanaf de kalenderdag die
volgt op de datum van storting.
- Naar aanleiding van de overdraagbaarheid van de getrouwheidspremie kan de periode van 12 volledige opeenvolgende maanden onder
bepaalde voorwaarden over verschillende gereglementeerde spaarrekeningen gespreid worden. De getrouwheidspremie zal in dat geval
worden uitgekeerd op de rekening waarop de periode van 12 volledige opeenvolgende maanden wordt beëindigd.
- Het tarief van de getrouwheidspremie is vast voor de volledige getrouwheidsperiode, behalve bij overdracht van de getrouwheidpremie.
De getrouwheidspremie wordt dan pro rata temporis berekend volgens het tarief van de getrouwheidspremie dat van toepassing is op de
respectievelijke gereglementeerde spaarrekeningen.
- Tijdstip uitkering getrouwheidspremie: met valutadatum de 1ste dag van het trimester volgend op de verwervingsdatum of bij de volledige
afrekening, voor zover verworven.
4. Verzekering (facultatief)
Ongevallenverzekering (Jaarlijkse afrekening per 31/12 voor het voorbije jaar)
5 EUR
5. Briefwisseling – rekeninguittreksels (jaarlijkse afrekening per 31/12)
- Via homebanking
Gratis
Enkel mogelijk indien u titularis bent van een zichtrekening en bankkaart bij AXA Bank
- Bij uw bankagentschap (niet mogelijk voor een start2bank rekening)
7,5 EUR/jaar
Gratis t.e.m. kalenderjaar waarin titularis 18 jaar wordt.
- Opgestuurd naar thuisadres (niet mogelijk voor een start2bank rekening)
2 EUR/jaar + portkosten

II. Termijnrekeningen
1. Rentevoeten
Het maximum toegelaten saldo per klant bedraagt 1.000.000 euro.
certirente in euro
1 maand
0,01%
1 jaar
0,05%
6 jaar
0,40%
3 maand
0,01%
2 jaar
0,05%
7 jaar
0,60%
6 maand
0,01%
3 jaar
0,15%
8 jaar
0,80%
4 jaar
0,20%
9 jaar
0,90%
5 jaar
0,35%
10 jaar
1,00%
Brutorentevoeten, voor afhouding roerende voorheffing van 30%. Bij promotietarief bedraagt de maximumbelegging per klant 500.000 euro.
certirente in vreemde munt
Looptijd: 1, 3, 6 en 12 maanden. U kunt beleggen in Amerikaanse, Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse dollar, Britse pond, Zwitserse
frank, Deense, Noorse en Zweedse kroon. Informeer in uw bankagentschap naar de rentevoeten.
De kosten voor vervroegde terugbetaling worden bepaald door voor de resterende looptijd het positieve verschil aan te rekenen tussen de
referentierente (op moment van de aanvraag) en de toegekende rente, vermeerderd met 0,50%: B x (max (RR – TR; 0) + 0,50%) x t/12
waarbij:
B = het vervroegd terug te betalen bedrag
TR = de rente die bij de aanvraag werd toegekend voor de terug te
RR = de referentierentevoet, bepaald aan de hand van de
betalen termijninlage
rentevoeten voor de resterende looptijd op de geldmarkt,
t = de resterende looptijd uitgedrukt in maanden
op moment van de aanvraag
2. Valutadatum
- Bij storting: 1ste bankwerkdag volgend op de verrichtingsdatum.
- Bij terugbetaling: kalenderdag die de beschikbaarheidsdatum voorafgaat
3. Briefwisseling
Gratis

III. Doelspaarrekening
Er kunnen geen nieuwe rekeningen geopend worden.
1. Beheerskosten
Jaarlijkse beheersvergoeding
12,50 EUR voor rekeningen waarop min.5 jaar geen verrichting is gebeurd en waarvan het saldo ≤ 250 EUR.
2. Rentevoeten
5 jaar
Brutorentevoet, voor afhouding roerende voorheffing van 30%.
3. Valutadatum
- Bij storting: 1ste bankwerkdag volgend op de verrichtingsdatum.
- Bij terugbetaling: kalenderdag die de terugbetaling voorafgaat
4. Verzekering (facultatief)
Ongevallenverzekering
Jaarlijkse afrekening per 30/06 voor het voorbije jaar
5. Briefwisseling
Gratis

0 EUR
0,10%

3,10 EUR

De tarieflijst telt 6 delen: betalingsverkeer (deel 1), kredieten (deel 2), sparen (deel 3), beleggingen (deel 4), diverse kosten (deel 5) en AXA
Private Management (deel 6). De lijst bevat de tarieven van producten en diensten voor particulieren in het kader van hun transacties met
privaat oogmerk. Voor bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen, bijvoorbeeld over kredieten of producten en diensten voor
beroepsdoeleinden, kunt u terecht aan het loket. Alle tarieven zijn btw inbegrepen, tenzij anders vermeld. U hebt het recht een zichtrekening te
openen conform de voorwaarden bepaald in het charter inzake een basisbankdienst. Hebt u een klacht? Contacteer dan de AXA Bank
klantendienst, Grotesteenweg 214 te 2600 Berchem (Antwerpen) of de Ombudsman in Financiële Geschillen, North Gate II, Koning Albert IIlaan 8 bus 2, 1000 Brussel.
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